
101 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

، لالملطط بطط  روابطط 

 ،مهططططط دوازددوره 

شماره   ،سومشماره  

، ششو    پ اپی چهل

  1401  پای ز

 

 

1
0

.2
2

0
34

/irr.2
0

2
2

.35
2

2
45

.2
2

31 

روسیه و اوکراین بر پایه   جنگگیری شکلچگونگی   چرایی و تبیین

« موازنه تهدید»نظریه    
 علیرضا   سمیعی اصفهانی   *   1

 2فرحمند سارا

 کیده چ 
 جهگگانی جنگگ  زمان از اروپا در نظامی بسیج بزرگترین، 2022در فوریه    اوکراین  به  روسیه  حمله

 (ناتو بازوی نظامی آن، اتحادیه اروپا و آمریکا) فوذ غربیش نافزامداخله و آید. به شمار می  دوم

بگگه   ایجاد کرده اسگگت  این کشوربرای    را  های جدی و حیاتینگرانی  ،های امنیت روسیهدر حوزه

کننگگد های غربی دنبال مگگیمسیری که دولتپردازانی چون استفان والت معتقدند  نحوی که نظریه

جدی است که   یتحریکگسترش ناتو به شرق    ویژهب  ،کندمیبرداشت روسیه از تهدید را تقویت  

کنگگد حگگوزه نفگگوذ و حیگگا  رو، مسکو تصور میاز این  .سطح اعتماد متقابل را کاهش داده است

-کوشد تا با بهرهرو میوصف، پژوهش پیشبا این شود.تر میخلو  این کشور روز به روز تن 

( مجاور  2کلی ( قدر  1شاخصه4بر پایه والت    استفان  «موازنه تهدید»گیری از رویکرد نظری 

به این پرسش اصلی پاسخ دهگگد کگگه علگگل و   ،( نیا  تهاجمی4  و  ( قدر  تهاجمی3جغرافیایی  

پگگژوهش نشگگان های  یافته  چه بوده است؟2022فوریه    24تهاجم روسیه به اوکراین در  ایههانگیز

اروپگگای شگگرقی و  در یکا و نگگاتوقداما  آمرتحرکا  و ا ناشی ازهدید و خطرا  درک ت دهدمی

حالگگت تهگگاجمی بگگه عزم پوتین برای مقابله با پیشروی نگگاتو،  باعث شده است که    اوکراینبویژه  

  گردد.  نی به اوکرا تهاجم روسیهباعث بگیرد و در نهایت خود 

 آمریکاایاالت متحده ، موازنه تهدیدروسیه، اوکراین، ، جنگ   : ی لید اژگان ک و 
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 مقدمه 

هایی است که در گذشته نیز  ا و روسیه همواره متاثر از رقابت مریک آروابط بین    گمان،بی 

در   بطورکلی  داشت.  سرددوران  موضوعیت  سه حوزه  نبردی،  جنگ  ی،  ایدئولوژیک  در 

در  به عنوان پیشاهنگ نظام سوسیالیستی    یشورو  ریاتحاد جماهمیان    اقتصادی و نظامی

  ک ی  ر یبزرگ درگ   یدو قدرت نظامت.  گرف  شدت  یغرب  یهایدموکراس  آمریکا و  با  جهان

در    یابتین  یها و جنگ  یغاتیتبل  یهانیکمپ  ،یبرانداز  قی از طر  گسترده  کی دئولوژیمبارزه ا

این  .جهان در حال توسعه بودند نگاه فلسفی و رو  از  از  کشمکش و رقابت سختی چه 

اردوگاه سوسیالیستی و سرمایه دو  میان  لحاظ سیاسی  از  بعلمی و چه  اشکال و  داری  ا 

در   .شد  بندیدستههای مختلفی بروز کرد که در اثر آن جهان به دو قطب متضاد  روش

ک این مدت هر دو طرف در بهره به  برداری از هیچ فرصتی برای تقویت جایگاه و  مک 

نکردند اتحاد جماهیر شوروی و حزب    .نیروهای طرفدار خود، فروگذاری  با فروپاشی 

ویژه  ری از کشورها در منطقه و جهان بهمادار آن با شیراثروسیه به عنوان م،  کمونیست 

اما   ،های جدیدی بر قرار کردها و ائتالفدر قلمرو محبوبش یعنی منطقه اوراسیا، پیمان

اثر این پیمان   ،رسدها، چندان راضی به نمیاکنون روسیه از فضاهای به وجود آمده در 

  بیستم   قرن  فجایع  بزرگترین  از  یکی  را  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  پوتینبطوری که  

.  است   ربوده  جهان  بزرگ  هایقدرت  میان  در  را  روسیه  واقعی  جایگاه  که  کندمی  توصیف

کماکان دشمن درجه اول تلقی  ، ایاالت متحده آمریکا راروسیه در گفتمان خود ،رواز این

بسط و  نیز  حاضر حال در . است و منازعه با آن را در اولویت نخست خود قرار داده   کرده

و    هایکی از کشمکش  به شرق و بحران اوکراین به  (ناتو )پیمان آتالنتیک شمالیگسترش  

که  های جدی  چالش تبدیل شده است. چرا  آمریکا و روسیه  روابط    گسترش  پوتیندر 

به .  خواندمی  بزرگ  تهدیدی   را  آن  به  اوکراین  پیوستن  اندازچشم  و  تهدیدآمیز  را  ناتو 

و ناتو پیشنهاد یک توافق جدید را داد که   به آمریکا  2021دسامبر    17در    همین منظور

مسدود کردن   ،گسترش بیشتر ناتو   عدمخواستار    پوتینها را از شرق اروپا بیرون کند.  آن 

ای آمریکا از اروپا  های آن در قلمرو شوروی سابق و خروج تسلیحات هستهدائمی پایگاه

اروپای شرقی و  های خود را در کشورهای  فعالیت   تاخواست    ناتو   از  همچنین  او  شد.

ای مسکو  هنیاما عدم توجه به نگرا  های بالتیک و در لهستان متوقف کندویژه در کشوربه

https://sndu.ac.ir/fa/news/4955/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%80-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
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نظامی علیه  ت  ور فرمان عملیاوریه با صدف   24شنبه  5پوتین بامداد  باعث شد تا سرانجام  

جن یکی کند.ف  آغاز  را  مخ  گ  پوتیناگرچه  را    ،الفان  اوکراین  به  قلمرو  حمله  اشغال 

با   کنند،تلقی می  ویی  رویکرد تهاجمی و نوامپریالیست  برآیند و    قلکشور مست  ارضی یک

ژرف نگاهی  در  حال  بیبررسی  تر،  این  تحلیلی  مستلزم  اوکراین  از  بحران  طرفانه 

ای است، که باید درک مسکو از تهدیدات علیه منافعش را نیز  های جهانی و منطقهزمینه

گران ون از سوی بسیاری از دولتمردان و تحلیلتاکنرسد  به نظر میکه  در برگیرد، عاملی  

بین نادمسایل  است.  المللی  شده  گرفته  پژوهش حاضر  یده  توصیف  این  با  کوشد  میبا 

استفان والت به این پرسش اصلی پاسخ دهد   «موازنه تهدید»گیری از رویکرد نظری  بهره 

در پاسخ،    چه بوده است؟  2022تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه    هایکه علل و انگیزه

گذا آزمون  به  فرضیه  نظر  این  به  که  شد  خواهد  شده   تهدیدات»  ؛ رسدمیشته  ادراک 

گسترش سیاست  از  اروپا)  نظامی غرب  -سیاسی    طلبیمسکو  اتحادیه  و  یعنی    ( امریکا 

کشورهای اروپای شرقی در اتحادیه اروپا و به ویژه در ناتو و همچنین اقدامات  پذیرش  

اتخاذ توس  دفاعی  ناتو  شده  متحدان  موشکی)ط  دفاع  بر،  (یعنی  را  تا آ  روسیه  داشت  ن 

و در راستای برقراری موازنه تهدید، وارد جنگ   «معضل امنیتی»  جهت پاسخگویی به این

 .«با اوکراین شود

   بنیان نظری پژوهش؛ موازنه تهدید  .1

اصلیواقع     که  است  ساختاری  نظریه  یک  تدافعی  مهمگرایی  و  آن    ینترترین  مفهوم 

استاد دانشگاه    ،استفان والت   توسطنظریه موازنه تهدید    .است   1« موازنه تهدید»اصطالح  

استدالل  کتاب    اینوالت در  شد،    مطرح2اتحادها«  ادر کتاب »منش  1987در سال    هاروارد

ملت   کندمی در  که  م  «یدی تهد»  برابرها  تصور   Walt)  کنندمیبرقرار  اتحاد    شودیکه 

زمان،  در  .(1990 ;1987 برا  الگویآن  دولت   حی توض  یغالب  ق»ها  رفتار  بودموازنه  .  وا« 

با قدرت دبود که دولت   نیا  موازنه قدرت  یاصل  دهیا   ف یتعر  گرانیها اهداف خود را 

طراحی و تقویت    یا کنند تا قدرت خود را به گونهیکنند. در اصل، کشورها تالش میم

  ا یکند  یعمل م  یآن دولت تهاجم  نکهیر از ا، صرف نظدولت  ن یتریکه با قدرت قو   کنند

  تنهاییبه    یکشور  چی که همعنا  بدینتوازن قوا    بنابراین با حفظ.  مطابقت داشته باشد  ،نه
 

1  Balance of Threat 
2. The Origins of Alliances 
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موازنه نظریه    .کنندیم   نیمتقابل را تضم  ت یامن  گیهم  ست،ین  کشورها  سایرقدرتمندتر از  

با ، والت  1987در سال    تا این که ،شد  رفتهیپذتوسط کشورها    یمدت طوالن  یبرا  قدرت

ای در  نقش عمده  ،کشورها  یتهاجم  ای  ینظام  ی هات یقابل  و نه صرفا   «تهدیدها»تاکید بر  

که    یی»کشورهابه اعتقاد وی؛    .(walt, 1987-1990:25-26)  والتز ایفا نمود  هینظراصالح  

  نه ازمو خود    هیتا عل  کنندیم  کیرا تحر  گرانید  احتماال  گردندمهاجم تلقی می به عنوان  

 ه ینظر  یفرض اصلاین    د«ی»موازنه تهد  هینظر  ب،یترتنی بد  .(walt,1990:25)  برقرار کنند«

از   ،قدرتتعادل در برابر    جادیبا ا  کنندیها تالش مدولت معتقد است  »موازنه قدرت« که  

  . ( walt,1989:18-21)  برد را زیر سئوال می  کنند  یریهژمون بالقوه جلوگ   کیگیری  شکل
تهدید درک شده را    در واقع دالیل اتحاد کشورها را در برابر یک   تهدید،  نظریه موازنه

می که    کندتشریح  است  معتقد  برایدولت و  آنارشی  وضعیت  در  خود ح ها  از  فاظت 

توان  رو نقطه محوری مباحث والت را می  از این  (1:  2012مکاتر،  )دهندتشکیل اتحاد می

با هدف ایجاد موازنه در واکنش به    اسیسی  –های نظامی  بررسی علت اتحادها، ائتالف

دانست. تهدید  اعتقاد    احساس  تهدیدبه  دولت والت  قدرتمندترین ضرو  ها،آمیزترین  رتا 

والت، )تهدید تمایز قائل شدهبین قدرت و    ،ترتیب او با این توصیفدولت نیست، بدین

اساس  (21  -22  :1987 است  باور  این  بر  بین  و  در سطح  اتحادها  تو الملتشکیل  ازن  ل 

 . ( 1-2: 2004گودریچ ،)رتتهدید است نه توازن قد

 والتاستفان  از نگاه کننده درک تهدید چهارگانه ایجادهای مولفه .1-1

چ  اما   تهد  کی  یزیچه  را  تهدیم  دیدولت  مختلف  منبع  چهار  والت  از    دیکند؟  اعم 

کلی،   تجاوزکارا  های تواناییقدرت  مقاصد  و  جغرافیایی  نزدیکی  را  تهاجمی،  از  نه 

 . (Walt, 1990: 21-26) کندی میکدیگر متمایز 

کلی  .1-1-1 والت  : قدرت  نظریه  بر  که   ،بنا  کشور  منابع  مجموعه  همان  کلی    قدرت 

ارضی )اندازه  از  فناوری قابلیت  ، متشکل  و  صنعتی  اقتصادی،  که    (های  کشوری  است. 

را تنبیه کند و به    ظرفیت آن را خواهد داشت که دشمنان خودمنابع بیشتری داشته باشد  

دهد پاداش  خود  کشورهای   (.Walt, 1987-1990: 22-23, 22)دوستان  منظر  این    از 

برابر    شوند زیراتهدید محسوب میدر اساس برای دیگران    قدرتمند هرگز تضمینی در 
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باشد،   شتریب  یک کشور  چه قدرت کل  هر.  شان وجود نداردها از قدرتنحوه استفاده آن

   .ایجاد کندبرای سایرین اند و تمی یشتریب دیتهد

 ن یشود که بیاطالق م  یابه فاصله  ییایمجاورت جغرافمجاورت جغرافیایی:    . 1  -1  -2

و تهدید قدرت«    پراکنش  ییباشد، »توانا  شتریفاصله ب   نی بالقوه وجود دارد. هرچه ا   یرقبا

ها نایی دولت بر پایه نظریه موازنه تهدید توا  (.Walt 1990: 23)    شودیمحدودتر مبالقوه  

والت پتانسیل تهدیدزایی    ،رواز این  .یابدمی  برای اعمال قدرت با افزایش فاصله کاهش

به ایجاد    قادرهای نزدیکتر  دولت یعنی    ،داندرا با فاصله جغرافیایی در رابطه معکوس می

عامل قدرت کل،  مجاورت جغرافیایی نیز همانند  ترتیب  تهدیدات بزرگتری هستند. بدین

از سوی دیگر دولت   د منجرانتو می یا همراهی  ایجاد موازنه   :Walt, 1987)  ها شود به 

 (.1388گریفیتس، )(23

تهاجمی:  .1  -3-1 تهاجمقد  قابلیت  »قابل  یرت  اندازه  دارد  «یتهاجم  یها ت ی به    اشاره 

(Walt 1990: 24 )  تهاجمهر قدرت  خطر  شتریب  یچه   تواندمیدولت    کیکه    یباشد، 

ب  جادیا قت اس   شتریکند  نزد  یتهاجم  درت.  مجاورت    یکیارتباط  و  کل  قدرت  با 

توانایی یک دولت برای تهدید کردن حاکمیت یا تمامیت سرزمینی  یعنی   .دارد  ییایجغراف

دیگر هزینه  دولت  است با  قبول  قابل  دولت های  این  والت  نظر  از  از  .  تهدیدآمیزتر  ها 

بین قدرت تهاجمی و    دیگر   هایشان تدافعی است. به عبارتهایی هستندکه قابلیت دولت 

، ارتباط مستقیمی وجود دارد. یعنی هر اندازه میزان توانایی یک کشور بیشتر  میزان تهدید

دولت   باشد دیگر  تهدید  و  نگرانی  میمیزان  افزایش  اندازه  همان  آن  به  نسبت   یابدها 

متغیرها  (.86:  1394فرد،  کریمی) دیگر  ماندن  ثابت  صورت  دولت در  دستیابی  ب،  ه  ها 

ویژهاتو  نظامی  دامن  نایی  ایدئولوژی  مانند  خاص،  سیاسی  توانایی  را یا  آن  گستر، 

دولت تهدیدزا سرزمینی  انسجام  و  سیاسی  ثبات  و  مخاطره  تر  با  را  دیگر  قدرتمند  های 

می  نتیجه،    .کندمواجه  فوریدر  قابلیت   تهدید  این  از  مناشی  تهاجمی  است  های  مکن 

دولت  دیگر  به  قوی  بسیار  بهانگیزه  بدهد  رای ا  تهدیدگر  دولت  علیه   ,Walt)  موازنه 

 . (33: 1389لیتل، ) (24 :1987

تهاجمی:    .4-1-1 تهاجمنیات  دولت   یمقاصد  درک  نحوه  از  به  بالقوه    کیها  دشمن 

دارد واداشتن    (Walt 1990: 25–26)  اشاره  به  کشور خاص  یک  تمایل  تهاجمی،  نیات 
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می مشخص  را  واکنش  به  دیگر  ملیکسازد.  کشوری  قدرت  ن  با  کشوری  است  مکن 

به عنوان تهدیدضعیف اسماعیلی و  )کننده اصلی برای یک دولت قلمداد شود  تر گاهی 

دولت    یکعنوان    ها، دولتی را بهبنا بر نظریه موازنه تهدید اگر دولت   (.15:  1392سیمبر،  

و استیزه   تهاجمی  بگیرند  نظر  در  آن  حجو  علیه  که  دارد  وجود  بسیاری  به تمال    دست 

بزنندموازن نیز  ه  رفتار  این  بر  حاکم  منطق  ساختن  .  راضی  و  متقاعد  زیرا  است،  روشن 

دیگران را به ائتالف متوازن جهت    طلب مهاجم، دشوار و پرهزینه است ودولت توسعه

ناگزیر می  آن  کردن  نظر والت ص  (.87:  1395فرد،  کریمی)  سازدمتوقف  از  رف  بنابراین 

آنچه در روابط    اوهستند. به باور    تدارای اهمی  مل نیزیر عواقدرت مهم نیست بلکه سا

برخودار  میان دولت  از اهمیت  به عنوان تهدید است و    ها، درک آناست ها  از یکدیگر 

بنابراین در برابر قدرت تهدیدگر،   .ها مورد توجه نیست از آن  کتنها میزان قدرت هر ی

مقابل دولتی    درها  ت اتحاد دول به معنای  که    شود اغلب سیاست موازنه در پیش گرفته می

 (.  Walt, 1987: 25)( 135: 1388مشیرزاده، )کند است که آن را تهدید می
که  دانست   یدولت یاستراتژ» توان نوعی، موازنه را میبنابراین بر پایه نظریه موازنه تهدید 

-نهدف آ  وطراحی شده    (یرنظامیغ  ی یانظام)  ادراک شده  یخارج  دیمقابله با تهد  یبرا

 ا یدولت    کی  فی، تضعموازنه  جادیاز ا  هدف.  «است ملی    ت یو حفظ امن  دیها کاهش تهد

به    یاتحاد که  ادامهشود.  یم  یتلق  دیتهد  مثابهاست  از   در  استفاده  با    سعی خواهد شد 

والت )قدرت کلی، مجاورت    مطرح شده در نظریه موازنه تهدید  های چهارگانه شاخص

نیات   و  تهاجمی  قدرت  شده تهدیداتمیزان    تهاجمی(جغرافیایی،  از   ادراک  روسیه 

ناتو(  ، اروپا)آمریکا  جانب غرب   -های آغاز جنگ روسیه را به عنوان دالیل و انگیزه  و 

  دهیم.مورد بررسی قرار اوکراین 

 اوکراین بر پایه نظریه موازنه تهدید -تحلیل بحران روسیه .2

 بحران گیریشکل توصیف روند  .2-1

فروپاشی    از  یکیگمان  بی       از  پس  روسیه  امنیتی  عضویت  شوروی،  مشکالت 

اروپا  شرق  جمهوری  کشورهای  شورویو  جماهیر  اتحاد  از  شده  جدا  قبیل    های  از 

آلمـان شـرقی  بخـش  و  بالتیـک  کـشورهای  آنجا  لهستان،  از  است.  ناتو  این    کـه  در 

ناتو به  رش  گستروسیه نیز همواره  شدند  استراتژیک شوروی محسوب می  عمـق  کشورها
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ملی خود می امنیت  برای  تهدیدی  را  آن  و  دانسته  غیرضروری  را  چنین    داند.شرق  در 

 تمایل اوکراین برای پیوستن به ناتو که زمانی رقیب ایدئولوژیک و نظامی آن به شرایطی  

می و  آمد،  حساب  برانگیخته  را  روسیه  درآوردزنگحساسیت  بـه صـدا  را  ه  های خطر 

    .است 

به    که این کشورعنوان کرد  باید    اتژیک اوکراین برای رهبران روسیهمیت استر تبیین اهدر  

اتحـاد جمـاهیر بزرگترین جمهوری  برانگیزترین   عنوان  از روسیه، چالش  شوروی پس 

استراتژی   برای  مجددمسکو  کشور  احیا  بر  رهبری    مبنی  تحت  شوروی  جماهیر  اتحاد 

است  کشور  .کرملین  این  ا  عضویت  اتحادیه  تالش   اپرودر  تنها  به  نه  برای  روسیه  های 

ناکـام را  اوکـراین  درآوردن  گذاشت    کنتـرل  خطر  خواهد  این  خواهد  نیز  بلکه  وجود 

یف نقش الگو را برای دیگر  کیاروپا،    هـای مـورد نظـر اتحادیـه داشت که با انجام رفرم

ن را  روعیت حکومت پوتیمش  کشورهای بخـش اروپـایی روسـیه بـازی خواهـد کـرد و 

توضیح رفتار روسیه در  مرشایمر در  .  (Menkiszak, 2016: 4)ـد انـداخت به خطر خواه

است اوکراین   سرزمین  معتقد  است.  درک  قابل  ژئوپلتیک  دیدگاه  از  روسیه  اقدامات  ؛ 

مسطح اوکراین طی قرون قبلی صحنه تهاجم ناپلئون، امپراتوری آلمان و آلمان نازی به  

موقعی لذا  است.  بوده  منطقه  روسیه  عنوان  به  اوکراین  اهمیت ت  از  روسیه  برای  حایل 

اروپا و  کرملین    ،رواز این  .(Mearsheimer, 2014:10  )  اساسی برخوردار است  اتحادیه 

کرده و به   که نه تنها منافع، بلکـه حیـات ایـن رژیـم را نیـز تهدیـد بیندناتو را نهادی می 

در نشست  پوتین  بر این اساس    .(Dibb,2016:7)  روسیه است   سیاسیتغییر سیستم    دنبال

در    کهه و اعالم کرد  تمامیت ارضی اوکراین را تهدیـد کـرد  2008بوداپست و در آوریل  

استقرار   و  ناتو  به  کشور  این  پیوستن  اوکراین،    هایپایگاهصورت  خاک  در  پیمان  این 

زیباکالم )کردخواهد  گیریها را هدفناچار و برای حفظ امنیت خود این پایگاهروسیه به  

 . ( 28: 1394: و دیگران

ب      غربیگرچه  بازیگران  و  ) رای  متحده  بـر  (ناتو ایاالت  نفـوذ  یک    نیـز  اوکراین 

به شمار    هاآنهای سیاست خارجی  اولویت   ترینو از مهم  قلمداد شدهضرورت وجودی  

این    در آن،  تبارهـاسیه در اوکراین و نیـز وجـود روسدلیل نفوذ سنتی روه  باما    رودمـی

 اندهسال گذشته به دست نیاورد 20برای نفوذ در این کشورموفقیت نهایی را در  بازیگران
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این وجود کردند  برای  با  زیادی  این کشور تالش  در  قدرت  آخـرین  که    تغییر ساختار 

بـه ایـن مـداخالت  از  که در واقع آوردگاهی  گردد  از میب  2013تحوالت سال    نمونـه 

رو تقابل  میبرای  محسوب  غرب  و  که    .شودسیه  دسامبرچرا  سیاسی    2013  از  عرصه 

اروپا اتحادیه  با  تجاری  قرارداد  مفاد  امضای  عدم  دلیل  به  ویکتور    اوکراین  توسط 

با  رئیس  1یانوکوویچ  کشور  این  گردیدجمهور  مواجه  جدی  منازعات  و    ،مجادالت 

مهـا بـرای  مناسـبی  سـازوکار  سیاسـی،  قدرت  آن  در  که  ورودیوضعیتی  هـای  ر 

نکـرد  گرایانغرب  ان آشـوبسـاز از رونـدهای    ،اتخـاذ  تـا جـایی کـه عرصـه سیاسـت 

به شدت  این جنبش  شد.    روسگرا و ضد  جنبش غرب تبدیل به یک    معمـولی خـارج و

گرفت از   قرار  حمایت  مورد  غرب  چندینبه  سوی  طی  که  حضور    طوری  مرحله، 

معترضان    در اردوی  3کـینو جـان مـک   2ن اشـتونهای غربـی از جملـه کـاتریدیپلمات

فشار رسانهدولت .  مشاهده شد با  ازهای غربی  را  اوکراین، حمایت خـود  به دولت   ای 

جنبش دولـت   کردهاعالم    این  بـر  فـشار  بـه  مـتهم  را  روسـیه  ج   و  هـت  یانوکوویچ 

اقتـصادی   قـرارداد  این حوادث،امـضای  دنبال  به  برکن   کردنـد.  از  یانوکووپس    یچ اری 

رصدی ساکنان د  96پرسی سراسری با موافقت  همه  جزیره کریمه از طریق برگـزاریشبه

شد ملحق  روسیه  به  که  ا  .آن  داد  نشان  کریمـه  اهمیـت  لحـاق  روسیه  برای  اوکراین 

آن خـاطر  بـه  اسـت  حاضـر  و  دارد  پرداخت    حیـاتی  زیادی   ,De Maio)  کندهزینه 

2016:2  )(Mankoff, 2022).  به این سو، تحوالت اوکراین به    2013از سال  ترتیب  بدین

تنها به   گذشت زمان نه  های مهم در روابط غرب و روسیه تبدیل گردید ویکی از چالش

بلکه   بحران کمک نکرد  این  با پیشروی  حل  افزایش تنش و عزم روسیه برای مقابله  با 

شد تشدید  غرب  و  روسیه  روابط  در  بحران  به    ناتو،  با  شنا و  استان  رسمیت  دو  ختن 

دونتسک  4لوهانسک  اوکراین  5و  شرق  کسب    در  و  خودمختار  جمهوری  دو  عنوان  به 

استفاده   برای  پارلمان  از  روسیهمجوز  از  خارج  در  نظامی  نیروی  جنگ    از  سمت  به 

کرد.   بازیگران مخالف روسیهدر واقع  حرکت  ناتو)  مجموعه قدرت  و  توان و    (آمریکا 
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نها در  و  تهاجمی  به فدراسیون روسیهیت مجاورت جغرافیانیات  تهدید  منبع  باعث    یی 

می و لزوم از تهدید گسترش ناتو به شرق افزایش یافته و تهاجم نظاو قدرت  تا وزن    شد

در ادامه سعی خواهد شد تا با استفاده بنابراین  ناپذیر کند.  بین بردن این تهدید را اجتناب

ت موازنه  نظریه  در  شده  مطرح  چهارشاخص  والت  از  مجاورت  )هدید  کلی،  قدرت 

و   تهاجمی  قدرت  تهاجمیجغرافیایی،  غرب    ( نیات  جانب  از  روسیه  تهدیدات  میزان 

 .را مورد بررسی قرار دهیم (آمریکا و ناتو)

 (امریکا و اتحادیه اروپا)و غرب روسیه .2-2

 (انباشت قدرت)قدرت کلی .2-2-1

  جمعیت، )بع کشور  ا مجموع مناقدرت کلی ر  کهبه چهارچوب نظری والت  با توجه       

در چنین وضعیتی    ،روداند از اینمی  (می،صنعتی و فناوری نظاهای  منابع طبیعی، قابلیت 

اندازه میزان منابع ی بیشتر باشد، آن دولت از  ک هر  تهدید   پتانسیل بیشتری برای  دولت 

دولت  است دیگر  برخوردار  اوکرایها  بحران  در  مختلفی  بازیگران  حاضر  حال  در  ن  . 

د اهداف  حضور  راستای  در  کدام  هر  که  خودو  ارند  می  منافع  فعالیت  این به  پردازد. 

آمریکا  ودو طیف روسیه  به    بازیگران به    شودتقسیم می  ناتو به سرکردگی  ادامه  که در 

 ها خواهیم پرداخت.  بررسی میزان قدرت و توانایی آن

  دنیا و با جمعیتی در حدود میلیون کیلومتر مربع، بزرگترین کشور  17روسیه با مساحت  

و    146 نفر 32میلیون  کشور    هزار  منظر   است.   جهانپرجمعیت  نهمین  از  کشور  این 

جز    اکنون هم  که   ایگونه  به  آیدهای جهان به شمار میسیاسی و اقتصادی یکی از قطب 

ها در زمینه  ترین دولت روسیه یکی از پیشرفته.  شودهشت اقتصاد برتر دنیا محسوب می

نظامی  تجهیز متحده  ات  ایاالت  از  سال از    و  است بعد  در  نیز  استراتژی  منابع  لحاظ 

نهمین سال2017 تولید نفت خود برای  افزایش  به    با  از عربستان سعودی  عنوان  متوالی 

جهان پیشی گرفته و بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی در  بزرگترین صادرکننده نفت در  

است.  مانده  باقی  گـ   جهان  ذخایر  ابمیزان  در  روسـیه  ب2017  تـدایاز  ر  بـالغ 

فوت1/ 688 ومکعب    تریلیون  است  شده  جهـانی32  برآورد  کـل  ذخایر  از  را    درصد 

وریچ )  (BP Statistical Review, 2016) (Yamawaki,2017:10)  شـودمـی   شـامل

روسیه یکی از بزرگترین کشورهای غنی نفت و گاز در    ،رواز این.  (99:  1389کاظمی،  
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تواند در یک موقعیـت  گسترده اضافی انرژی می ت که با داشتن منـابع متنـوع و جهان اس

گیـرد قـرار   ( Simola and Solanko, 2017:17)  (Chernitsına,2015:3)   رهبـری 

باید گفت که   نیزمنابع طبیعی و معدنی    درخصوص  (.139:  1395عظیمیان و همکاران،  )

رصد کل  د  20از    شی بمعدنی نادر است و  در حال حاضر دومین صادرکننده مواد  روسیه  

را    هیروس  یرصد ثروت ملد  95.7که در واقع    دارد  اریجهان را در اخت  یعیمنابع طب  ریذخا

را    روسیه   داشته و   ییکشور سهم بسزا  نیا  یمسئله در توسعه اقتصاد  نیا  دهدیم  لیتشک

وضع است قرار    یفردبه   منحصر  ت یدر  داشتن    روسیه.  داده  ذغـال    میلیارد177با  تـن 

پایـان،  ایـاالت متحـدهپ  2016  سـنگ در  از  بازیافتی در    س  دومین دارنده ذغال سنگ 

را   فلزی جهانترین صنایع معدنی و عظیم  روسیهعالوه بر این  (.EIA, 2017:2)جهان بود

و   و  داشته  منیزیم  مس،  سیمان،  آرسنیک،  آلومینیوم،  تولید  در  پیشرو  کشورهای  از 

در زمینه  نیز  به لحاظ فناوری  ن، پاالدیوم، سیلیکون و وانادیوم است.  ترکیبات آن، نیتروژ

در زمینه هوش مصنوعی  بوده و    در حال رشد  به سرعت روسیه  های سنگین  تولید ماشین

همواره  نیز  ای روسیه  صنعت هسته  است.   هایی داشتهنتومی نیز پیشرفت و محاسبات کوا

بوده   کهقوی  فضا و بخش  بطوری  در  پهای  روسیه  از  دفاعی  از صنعت  تانسیل  خاصی 

 .(1401دنیای اقتصاد، ()1397تسنیم، اری خبرگز)است  زیادی برخوردار 
اعتقاد   به  روسیه،  قدرت  مادی  انباشت  رغم  به  حال،  این  تحلیلبا  از   گران، بسیاری 

  و   مادیبیش از آن که متکی به شرایط    شوروی  فروپاشی  از  پس  روسیه  خارجی  سیاست 

  روسیه   در   که  ایواژه.  استوار شده است   شان و منزلت  ی ایدهر پایه  د بباش  عقالنی  منافع 

که    1»دِرژاونوست«   رودمی  کار  به  وضعیت   این  توصیف   برای و   »دلمشغولی  بهاست 

 و  نظامی  امکانات  به  توجه  بدون  «بزرگ  قدرتو منزلت »  موقعیت دغدغه این کشور به  

  روسیه   تالش  بنابراین،  .(Welch & Shevchenko, 2010:78-79)«دارداشاره    اقتصادی

  که   است   موقعیتی  به  میل  شور و هیجان یا»  بر  مبتنی  بزرگ  قدرت  موقعیت   کسب   برای

 حق   به  که  معتقدند  عمیقا  به  آن  تاریخ  و  منابع  کشور،  عظیم  وسعت   دلیلبه  هاروس  اکثر

یل در  یکی دیگر از بازیگران دخبه عنوان آمریکا     .(Smith,2012:40) «ست ا هاآن آن از

بر پایه برآورد آن    و جمعیت کیلومتر مربع    9147420مساحتی به میزان    دارای  ، اوکراین

 
1 Derzhavnost 
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از لحاظ اقتصادی با   این کشور زده شده است. تخمینمیلیون نفر  335بالغ بر  2022سال 

بودن   تولید  20دارا  جهان  درصد  است.  قدرتمندترین  ناخالص  جهان  لحاظ   اقتصاد  از 

نیز،   نظامی  باالترین   یکاآمرنیروی  و  دنیا  نظامی  بودجه  از  نیمی  از  بیش  بودن  دارا  با 

 (. Statista, 2020)داردنیروی انسانی نظامی، بزرگترین ارتش دنیا را در اختیار 

غال سنگ است و طی  ذایاالت متحده از کشورهای پیشرو در تولید ز نظر منابع و معادن ا

و حجم قابل توجهی از الوار نی  جهاغال سنگ  ذدرصد از ذخایر    30چندین دهه حدود  

است  داده  جای  خود  در  را  فسیل  .جهان  و  قدرتمندترین  سوخت  متحده  ایاالت  های 

آهن  و    بوده  انرژی است.  نیز  سنگ  آمریکا  اقتصاد  استراتژیک  مهم  منابع  از  دیگر  یکی 

در رتبه دوم جهان  همچنین از لحاظ استخراج نقره و طال    در استخراج این فلز آمریکا  

، این کشور دارای ذخایر تنگستن، پالتین، ورا، مولیبدن و سایر عالوه بر این.  رددا  رارق

تریلیون دالر منابع طبیعی   45در مجموع ایاالت متحده دارای حدودا    مواد معدنی است 

دهند. سایر منابع آن نیز  غال سنگ تشکیل میذها را الوار و  درصد آن  90است که تقریبا  

 .اندگاز طبیعی بوده نفت وطال، شامل ذخایر مس، 

مواد شیمیایی، تولیدا  نفتی، فوالد،   ؛اترین محصوال  آمریکبزرگدر زمینه تولید نیز    

و   مصرفی،  و  غذایی  تولیدا   الکترونیک،  ارتباطا ،  هوایی،  صنایع  تولیدا   خودرو، 

هستند چوب  و  معدن  تولید  .  صنایع  در  همچنین  پاالیش    ،برقآمریکا   ،نفت ظرفیت 

بادیید  تول  ،غال سن ذ های  ذخیره در جهان، رتبه نخست را   ایانرژی هستهو    ،انرژی 

کشورهای عمده تولید کننده انرژی در سطح جهان    یکی ازرا  آمریکا  باید  رو  ایناز    دارد.

این    .دانست  بر  متحده  افزون  برخآایاالت  در  زمینهمریکا  از  فه ی  دست    نیز   وریناای 

تمام عیار    باالیی دارد. و بر اساس    بودهاین کشور در زمینه علوم هوا فضا یک قدرت 

فناوری شدت  پیشرفته،  شاخص  شرکت های  با  آمریکا  متحده  اپل،  ایاالت  چون  هایی 

گوگل،   سیسکو،  ومایکروسافت،  اینتل  اوراکل،  بوک،  بیفیس  بیشترین  (IBM)ام  ای 

ف دادهناوریدرآمد  اختصاص  خود  به  را  پیشرفته  به    است.  های  عوامل  این  مجموعه 

دهد تا با تبدیل قدرت بالقوه خود به قدرت بالفعل توانایی تنبیه آمریکا این امکان را می

 روسیه را داشته و کماکان تهدیدی جدی برای روسیه به حساب آید. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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به عنوان  ناتو       بین  نیز  اتحاد  میک  از  المللی که  بر  کشور،    30تشکل  بالغ  با جمعیتی 

 میالدی 1949 آوریل 4لی در  است که بعد از امضا پیمان آتالنتیک شمامیلییون نفر،  800

  آن   تمام اعضای  ودر حال حاضر بزرگترین پیمان نظامی در جهان است    ناتو   .دتشکیل ش

اعضای آن یعنی آمریکا، فرانسه  سه عضو از    و  بوده مجهز به نیروی نظامی  به جز ایسلند  

غیرنظامی، نظامی و  )بودجه ساالنه مستقیم    .هستند  ایهستهافزار  گدارای جن   و انگلیس

میلیارد یورو است که بخش عمده آن    2این سازمان بیش از    (های امنیتیگذاریسرمایه

، فرانسه  (درصد  14.65)، آلمان  (درصد  22.14)توسط چهار کشور ایاالت متحده امریکا  

م  (درصد  9.85)  انگلیسو    (درصد  10.63) همچنین    .دشو یتامین  ناتو  این  بر  عالوه 

سه   وضعیت  دارای  از  وتو،  حق  و  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  دائمی  کرسی 

( 29: 1361کوزنتسوف، )( Blum, 12 May 2014: 1-2)  منحصر به فردی برخوردار است 
(Aliboni, 2005: 1 ) 

 

 
 2022در سال (آمریکا و ناتو)انباشت قدرت روسیه و غرب ( 1جدول

 تورم GDP جمعیت وسعت کشور  یفرد

 3/ 2 3/ 8 335 9833517 متحدهایاالت 1

 4/ 7 2/ 7 14632 17075400 روسیه  2

 1/ 5 4/ 2 83000000 357386 آلمان  3

 1/ 3 4/ 0 65200000 83600550000 فرانسه   4

 2/ 5 5/ 6 67805418 130395 انگلیس 5

 

 مجاورت جغرافیایی .2-2-2

کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی، و    14با    ر منطقه اوراسیا با قرار گرفتن د  روسیه     

پیرامون   کشورهای  برینگبا  ژاپن،  دریای  خزر،  دریای  سیاهدریا،  دریای  و  ی  دریای  ، 

آسیا مرز زمینی   غربیاز جمله کشورهایی که با روسیه در جنوب    .دارد مرز آبی بالتیک

چین، مغولستان و کره شمالی  توان نام برد.  را می  جمهوری آذربایجان و گرجستان  دارند،

قزاقستان  جنوب    و  در  که  آن  قیشرکشورهایی  هستندهم  با  با    .مرز  غرب  در  روسیه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%DB%8C
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لتونی و استونی، از جمله اوکراین، بالروس،  اروپای شرقی  لهستان،   کشورهای  لیتوانی، 

با آمریکا    کنداز سیبری جدا می  آالسکا رادر تنگه برینگ که  و    مرز است هم   نروژ، فنالند 

دارد آبی  مشترک  لحاظ    و  مرز  با  4تنها    جغرافیاییاز  فاص  کیلومتر  دارندیکدیگر   له 

(Huldt, 2002:102).نیروهای ناتو و نظامیان آمریکا  دائمی یا موقت  حضور، این بر عالوه

نزدیک روسیه    (لهستان و رومانی و لیتوانی)به صورت مشترک و مستقل در شرق اروپا  

هم کشور  و  این  ا مرز  در  انهستقرارسام،  موشکی  رومانیهای    و   لهستان  ،آالسکا، 

  در اروپا و ناوهای مجهز به سامانههای ضد موشک بالستیک  حضور سامانه  ،ادکالینینگر

اقیانوس و  دریاها  در  بالستیک  موشک  روسیه ضد  به  نزدیک  که    های  است  شده  باعث 

بارها این روند    حساب آیند.به  نیز  ای همسایه غیرمستقیم روسیه  به گونه  آمریکا و ناتو 

است،   شده  مسکو  هشدارهای  اعالم  نظرمسکو  اک چرسبب  از  با اه  آمریکا  که  هدافی 

به    نزدیکی  به خاطر کند  ی در کشورهای شرق اروپا تعقیب می استقرار سامانه دفاع موشک

روسیه کن  و  مرزهای  برای  آمریکا  عزم  از  و  حکایت  روسیه  موشکی  محاصره  و  ترل 

 .(432: 1387وهن، ک) است  های این کشورموشک
که          است  ذکر  به  ترکیآمریکا  الزم  ناتو    هدر  کشورعضو  یک  عنوان  به    پایگاهنیز 

دارد اینجر  .نظامی  هوایی  موشک  1یکلپایگاه  استقرار  بمب محل  و  »پاتریوت«  های  های 

هزار خدمه    5حدود  بوده و  «  16های »اف  با قابلیت پرتاب از هواپیما  « 61اتمی مدل »بی  

در حال حاضر    تقر هستند.نظامی نیروی هوایی آمریکا و وابستگانشان در این پایگاه مس

ماموریت   اینجرنیک برای  مهمی  بسیار  پایگاه  در به  ویژه  به  آمریکا  ارتش  های خارجی 

ترین  از اصلینیز    2ایگاه راداری کورچیکآسیای مرکزی و غرب آسیا مبدل شده است. پ

ناتو محسوب میهای رهگیری موشکمکان بالستیک برای   2012سال  که در    شودهای 

 . (1398خبرآنالین، ) تاسیس شد

گر ورود  های اخیر نشان داده است که تمایل ندارد نظارهدر مقابل، رفتار روسیه طی سال

همسایگان و  سرنگونی    اقمار  روسیه  نگاه  از  باشد،  غرب  نفوذ  دایره  به  خود  مهم 

رهبران  (2014  اوکراین)یاناکوویج   که  بود  یافته  سازمان  کودتایی  و  غیرقانونی  اقدامی   ،

ار  مریکاآ مرزهای و  مجاورت  در  غرب  مهم  پایگاه  به  را  کشور  این  کردند  تالش  وپا 

 
1 Incirlik 
2 Korchik 
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توسعه دفاع  توجه به    در واکنش بهرو  از این  .(Mearsheimer, 2014)ه بدل نمایندروسی

و   روسیه  برابر  در  آمریکا  پایگاهموشکی  مناطق  ایجاد  در  آمریکا  سوی  از  نظامی  های 

اوراسیا جمله  از  جهان  روسیه  فدراسیو   ، مختلف  تان  داشت  آن  بر  با    را  مواجهه  در 

فراسوی مرزها    خود در  های به بررسی احیا و ایجاد پایگاه،  ناتو سیاست مهار آمریکا و  

در دهد. در این راستا  حضور نظامی خود را در مناطق مختلف جهان گسترش    د وبپرداز

ور آمریکای  وزیر دفاع روسیه سفر خود را به سه کش   1شویگو سرگی    ،2015اوایل مارس  

این سه  نیکاراگو   التین؛ ونزوئال، کرد. هرچند گفت وگوهای شویگو در  آغاز  کوبا  ئه و 

های نظامی روسیه  های بسته برگزار شد و وی افزایش پرواز جنگندهکشور در پشت در

گیری  های ویژه سوخت ترین نیاز به تاسیس پایگاهدر مناطق دوردست جهان را از اصلی

گران اهداف این  توا اعالم کرد، لیکن تحلیله ویژه در منطقه خط اس در مناطق مختلف ب

آمری متحده  ایاالت  اقدامات  به  پاسخی  را  سامانهسفر  استقرار  و  در  کا  موشکی  های 

فنی ارزیابی    -امنیتی و نظامی  -های نظامی  نزدیکی مرزهای روسیه و در نتیجه همکاری

پ  رو از این کردند. تنها در کشورهای  نه  نظیر؛ تاجیکستمسکو  ان، اوستیای  یرامونی خود 

نظامی   پایگاه  سوریه  حتی  و  قزاقستان  و  قرقیزستان  اوکراین،  در  جنوبی،  بلکه  دارد، 

می نامیده  آمریکا  زمانی حیاط خلوت  که  آنجا  مرزها  همکاریفراسوی  به  نیز  های شد، 

  اد پایگاه در مجموع ایج.(1396خبرگزاری صدا و سیما،  )امنیتی پرداخته است    -نظامی  

باشد،  ه که  هدفی  هر  با  و  دلیل  هر  به  التین  آمریکای  کشورهای  در  روسیه  نظامی  ای 

مقاب سیاست   هلبیانگر  با  مقابله  و  مواجهه  در  کرملین  مثل  غرب  های  به  و  در  آمریکا 

المللی محسوب  ای و بینمنطقه  فراسوی مرزهایش است که به واقع تهدیدی برای صلح

 . شودمی

 هاجمیقدرت ت .2-2-3

متحده آمریکا در سال مالی    بودجه نظامی ایاالت  رفت آمریکا کهمرکز پیش  با استناد به

.  (Korb, 2020)  ت ورد کرده اسآبرمیلیارد دالر    740و    738دود  حبه ترتیب  2020و2021

که  یم گفت  بکتوان  آمریکا  نظامی  بودجه  کشورها   ال  نظامی  بودجه  چون؛  ی  یمجموع 

فرانسه،چین، روسیه، عربستان سع برابر  انگلس  ودی،  کره جنوبی  ژاپن، هند و  تان،آلمان، 

 
1 Sergei Shoigu 
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دالر در سال است تریلیون  1/ 7دود  حه  درصد مخارج نظامی جهان ک 37،  است. در واقع

ایاالت میتوسط  صرف  آمریکا  بودجه   (.National Priorities, 2016)شودمتحده  چنین 

ای  امکانات نظامی گسترده  زات ویآورد تا تجهظامی برای آمریکا این امکان را فراهم مین

در   مبنا  همین  بر  کند.  مهیا  آمریک حالحرا  دارایاضر  فع 1/ 400/ 000ا  نظامی  ال نیروی 

واحد  1299شناور،  290هواپیما،  15،293تانک،    8848،نیروی نظامی ذخیره    1/ 100/ 000و

جنگی،    920هلیکوپتر،    6/ 196  توپخانه،    Global)  است   هواپیمابر  ناو 10هلیکوپتر 

Firepower, 2022.)  فوقبر بودجه  که  خالف  آمریکا  زیاد  بودجهالعاده  مجموع    10  با 

  14معادل    یعنیمیلیارد دالر  84٫5  روسیهبودجه نظامی  ،  کندبرابری می  دنیاقدرت نظامی  

در  بوده و  این کشور در مجموع دومین قدرت نظامی جهان    است.درصد بودجه آمریکا  

م 766،055ر  حال حاض فعالنیروی خط  فعالن  2،485،000  ،قدم   15500،  یروی ذخیره 

زره   31،298  تانک، خودکششیتوپ 5،972جنگی،    پوشخودروهای    4،625  ،های 

 ,Global firepower) هواپیمابر دارداو ن 1و  شناور 352 ،هواپیما4،498 ،توپخانه متحرک 

نظامی  ترتیب بدین  .(2022 نظر   روسیه بر اساس تجهیزات  تانک  از  رتبه اول را  ها  شمار 

که    رد.دا از    اکنونوسیه  رچرا  بیش  تا  15صاحب  دستگاه  پانصد  و  و  هزار  ذخیره  نک 

دستگاه    550عالوه  دهند. بهتشکیل می   80  و تی   72  ها را تیآن  عملیاتی است که عمده

تی   به  90تانک  عنوان  به  تانکنیز  در روزترین  است.  کشور  این  اختیار  در  های روسی 

آمریکایی آبرامزهای   325هزار و    ها هشت مقابل،  دارند.  اختیار  در  آبرامز  تانک  دستگاه 

برتر را    ترند، اما دیگر دست های روسی مدرناز بیشتر تانک  آمریکایی به لحاظ کارایی

میدان سرخ   در رژههمچنین  ها  وسرفزون بر این در چند سال اخیر  ا  .در فناوری ندارند

. به  دارند  72های خانواده آرماتا رونمایی کردند که طراحی کامال متفاوتی از تی  از تانک

-ها نیز رونمایی شد که جای زرهوشپها، از نسل کامال جدیدی از زرهکهمراه این تان

گرف پوش خواهند  را  روسیه  قدیمی  اختصاص  ت های  عدم  علت  به  آمریکا  مقابل،  در   .

برنامه هیچ  فعال  زمینه  این  در  کافی  جایگزینی  بودجه  برای  دهه    خاصی  از  که  آبرامز 

آن ندارند. مهما  هاهشتاد میالدی در خدمت  برنامه کنونی آنست  بهترین  روزرسانی  ها، 

در    .یار به شمار آوردعآن را یک ارتقا یافته تمام   تواننمیاست که   M1A3 آبرامز به مدل 

روسیه بعد از آمریکا   ،درصدی به نفع آمریکا  75با یک تفاوت  نیروی هوایی نیز  با    رابطه
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نظامی را در اختیار دارد ابیشترین هواپیماهای  از  .  ایاالت متحده بیش  هزار و   13رتش 

از چه  آنها رهشتصد هواپیما و هلی کوپتر دارد که کمی بیش  پانصد فروند  ا ار هزار و 

بمب  و  جنگنده  میهواپیماهای  تشکیل  اقتصاد،  ()1400موذنی،  )  دهدافکن  دنیای 

   (.1396خبرگذاری صدا و سیما، ()1394آرین، ()1400

 10تا پیش از فروپاشی شوروی، نیروی هوایی ارتش سرخ استعدادی بالغ بر  گرچه       

نیروی هوایی  عداد کنونی  حال آن که استاما  ،  هداشترا  هزار فروند هواپیما از تمامی انواع  

از چهار کمتر  هواپیماروسیه،  فروند  هوایی    ناوگان جنگندههمچنین  است.    هزار  نیروی 

ی اف دهد و حدود چهارصد جنگندهدی تشکیل می  سی  16های اف  آمریکا را جنگنده

فروند    186این ناوگان از  ها نیز در نوک پیکان آن قرار دارد. اما قلب  در تمامی مدل   15

ترین  مال یکی از پیشرفتهتشکیل شده که در حال حاضر ع  22نسل پنچمی اف    گندهجن

می  جنگنده شمار  به  دنیا  قدیمیروسمقابل  در  .  رودهوایی  ناوگانی  وارث  که  ها  ترند 

عمدتا از زمان ارتش سرخ باقی مانده است. ساختار رزمی نیروی هوایی کنونی روسیه،  

به  از شش وینگ تشکیل می تقریبا صاحب  شود که  نیروی دریایی  جنگنده    760همراه 

بطوری   .ناوگان زرهی جهان را در اختیار داردترین  روسیه بزرگ ناگفته نماند که  .است 

قویکه   همچنان  کشور  دنیا  این  زرهی  قدرت  میترین  حساب  شمار    آیدبه  نظر  از  و 

دارد را  سوم  رتبه  چین،  و  آمریکا  از  بعد  توانای  .زیردریایی  مورد  هستهدر  نیز  ی  بر ای 

تسلیحاتی  انجمن  گزارش  هسته7100روسیه    (، ACA)  اساس    1648که  دارد ای  کالهک 

اند که کالهک   7100صاحب  نیز  آمریکا    ومورد از آنها در وضعیت کامال عملیاتی هستند  

در شرایط    1538 آنها  از  اساس    .(Arms control,2015)عملیاتی است. مورد  این  در بر 

ای از  گونهای، روسیه بعد از آمریکا جای دارد و به  از تسلیحات هستهرابطه با استفاده  

تواند در صورت بروز توطئه و جنگ، در برابر  تر است و میتمامی کشورهای ناتو قوی

 .ناتو بایستد

ازنیز    انگلیس یکی  عنوان  نظامی    قدرت  رچها  به  ناتو  برتر  تجهیزات  عضو  داشتن  با 

  . ای است قدرت سوم جهان هسته  سالح اتمی   160سب و  های بسیار مناپیشرفته، آموزش

نفر است.    146980میلیارد دالر و شمار پرسنل نظامی آن    60٫5کشور    این  بودجه نظامی

کشور   این  جنگی    66  ،هواپیما  936تانک،    407ارتش  دارد.   10و  کشتی    زیردریایی 
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لیارد دالر و شمار  می  62٫3  ناتو به عنوان دومین قدرت برتر نظامی    بودجه نظامی فرانسه

آن   نظامی  کشور  202761پرسنل  این  است.  اتمی  290نفر    1264تانک،    423  ،سالح 

و   دارد.  10هواپیما  تترکیه    زیردریایی  در  موثر  اعضای  از  یکی  عنوان  به  قویت  نیز 

ناتو  نظامی  توان  و  نظامی    فرماندهی  بودجه  دالر    18٫2با  یک)میلیارد  به  سوم  نزدیک 

نص و  فرانسه  ایتالیابودجه  بودجه  و    410500  ( ف  نظامی    1020تانک    3778پرسنل 

و   زیردریایی    13هواپیما  قدرتمندترین    .داردفروند  از  یکی  کمی  نظر  از  ترکیه  ارتش 

ولارتش ندارد  هواپیمابر  ناو  ارتش  این  است.  مدیترانه  شرق  در  تانکها  شمار  و  ی  ها 

. عالوه  چشمگیراست   اشهمسایهکشورهای    های آن در مقایسه باکوپترو هلیهواپیماها  

این با    عضو   ارتش  27  چهارم  رده  در  ترکیه  ارتش  بر  و  گرفته  قرار  وسیله    194ناتو 

رده در  در    دریایی  و  ایستاده  دریایی  ادوات  تعداد  بیشترین  دارای  کشورهای  دوازدهم 

نیز با برخورداری از   انواع ادوات هوایی در رده دهم   1056حوزه نیروی هوایی    فروند 

هوایی جهان  نیرو  دارد های   ,Radio Free Europe/Radio Liberty RFE/RL)  قرار 

2019) . 
 

 2022در سال  روسیه و غرب )آمریکا و ناتو(های نظامی ( قابلیت 2جدول  

 کشور
نیروی 

 نظامی 

 نیروی

 ذخیره 

 نظامی 

 های هزینه

 دفاعی 

 تسلیحات 

 ایهسته

 )کالهک( 

 ناو

 هواپیمابر 
 تانک  هواپیما  

زیر 

 ایی  دری

 8848 15293 10 7100 738740 1/ 100/ 000 1/ 400/ 000 آمریکا 
71 

 ۶1 15500 4،498 1 7100 845 2،485،000 7۶۶،055 روسیه

 423 1،282 4 290 ۶23 195،770 205،000 فرانسه  
10 

 10 407 93۶ 2 1۶0 ۶0.5 182،000 150،000 انگلیس

 13 3778 1020 0 0 182 185،۶30 425،500 ترکیه  

 

 



118 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملططل، بطط  روابطط 

 ،دوازدهططططمدوره 

اره مش  ،سومشماره  

 ،ششو    لپ اپی چه

 1401  پای ز

 
 
 

 : های تهاجمینیت .2 -3

به        و  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  دوبا  سیستم  پایان  آن  تثبیت    تبع  و  قطبی 

به عنوان قدرت فائقه جهانی   از جنگ سرد  آمریکا  بازنده تحوالت پس  روسیه خود را 

های جهانی کنار گذاشته  گیریرفته و از تصمیم  بیند که جایگاه ابرقـدرتی آن از بـینمی

به    روسیه در دوران پوتین بـار دیگـر  ،رواز اینه است.  شد دست آوردن نفوذ بر روی 

بردن مشروعیت قواعد و هنجارها و    با زیر سوالو  ای خود تمرکز کرده  جهانی و منطقه

مسکو این حق   اختن الگوهای مورد نظر خود است.نهادهای کنونی، به دنبال جایگزین س

نفوذ داشته باشد،   دانـدرا برای خود محفـوظ مـی پیشین شوروی، حوزه  که در مناطق 

ناتو برای خود در این مناطق، حوزه نفوذ ایجاد    نگتن نیز بـا اسـتفاده ازهرچند که واش

در فضای پس از فروپاشی اتحاد ترتیب این امر موجب شده است که  بدین  کرده است.

که    کندقلمداد  یتی جدی  و تهدید امن  را به عنـوان رقیـب   غربجماهیر شوروی، روسیه  

-Mizin, 2017:1)  بگیرد  در قبال روسیه در پیشبار دیگر راهبرد مهار را  یک  تالش دارد

را  به    روسیه  بدبینانه  نگاهاین    (.2 اول درغرب  از  باید    وهله  در   یبرترناشـی  غرب 

روس  یاسیس  ماتیتصم قبال  در  عراق  ه یمشخص  جنگ  لیبی،  و  کوزوو  مداخله    ، مانند 

اروپا  گرانیبازز  ا  ت ی حما در  غرب  گل  )  یشرق  یطرفدار  انقالب   در  (سرخمانند 

گسترش    و در نهایت  ه یقفقاز روس  است ی حقوق بشر و س  ت یانتقاد از وضع  و گرجستان  

به سمت شرق  هیاتحاد ناتو  اول  درجه  در  و  موارد  کهدانست    اروپا  این  برابر   همه    در 

انجام  ت مخالف روسیه  سریع  راحت  وگرفته  های  تهدیم  یبه  عنوان  به    ی حت  ای  دیتواند 

   (. Bock, Henneberg & Plank, 2015:13) شود یتلق هیروس یتیامن یهاینقض نگران
اروپا پس از جنگ سرد و به دنبال    دیه ، اتحایهروس  قاماتم  نظـراز    در وهله بعد       

ـتالف  یـک ائدر واقع  اتخاذ کرده است    یهروس   بـر ضـدرا  ، مواضـع تنـدی  ناتو   گسترش

ضد و  قـوی  سـوئد  لهـستان،  توسـط  شکل  دولت   روسـی  بالتیک  دریای  حوزه  های 

است  این  گرفته  که  ،  رواز  متقاعـدشدند  روسـیه  مقامات  دیگر  و  درپوتین  صدد  غرب 

نمایـد تکـرار  آسیای مرکـزی  قفقاز و  در  را  بالتیک  تجربه  بر    .است    روسیه   اینافزون 

نحوی    یهاتحاد به  را  ناتو   ادامه اروپا  و  متحده  ایاالت  که  یم   راهبردی  کننده  تداعیداند 

اروپا که   یهاتحاد    های نظامی و امنیت سخت اسـت. اعـضایهایی همچون چالشانگاره
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ن ناتو    اند ردهک   در قبـال نـاتو مخالفـت   یه هـای روسـ سیاسـت   هستند، بارها بـا   ز یعضو 

ور،  ) پیله  توجه  بنابرین    (.60  -61:  1396.ثمودی  نظریبا  است    هبه  معتقد  که  والت 

به  دولت  بلکه  کشور،  این  قدرت  به  نه  اما  نگرانند  آمریکا  بالمنازع  قدرت  از  اگرچه  ها 

، نزدیکی  کلیرکن »قدرت    4دهند. این تهدید حاصل عملکرد  تهدید آن واکنش نشان می 

میز آبا این وصف، اقدامات تحریک .جغرافیایی، توان تهاجمی و نیات تجاوزکارانه« است 

شمار  آمری به  مسکو  نفوذ  حوزه  و  منطقه  که  اوکراین  در  سرد  جنگ  از  پس  ناتو  و  کا 

گذاشته  می را  تاثیر  این  روسیه  برداشت  و  ادراکات  بر  به  است  رود،  باید  همواره  که 

 .  تهدیدات موجود در اوکراین پاسخ فوری داد

آمریکا، اتحادیه  )  غـرب  لت استفان وا  همچونپردازانی  نظریه   بر این اساس است که      

بحران اوکراین با یـک  »دانسته و معتقد است  گیری بحران اوکراین  شکل عامل  را    (اروپا

روس  حرکـت  خواسته  یهجسورانه  از  سری  یک  حتی  روسـیا  نامشروع  شـروع    یههای 

زمانی آغاز شد که ایاالت متحده و اتحادیه اروپا سعی کردند اوکراین   نـشد. ایـن بحـران

در    (Walt, 2015: 3)  «کرده و در حوزه نفوذ غرب قرار دهند  ار روسـیه خـارجمدرا از  

راستا نظام  نیز  1مر یرشام  این  اوکرا  ه یروس  یمداخله  کر  نیدر  انضمام  واقع  را    مه یو  در 

اتحادبه توسعه سهاین کشور    میواکـنش مستق ناتو،  اقدام  هیگانه  و    ی اسی های ساروپا و 

این  ریشه اصلی    دانسته و به مانند والت   ه یروس  کینزد  در حوزه خارج  کایاقتصادی آمر

خارج کردن اوکراین از مدار   گسترش ناتو و تالش برایعوامل کلیدی چون؛  بحران را  

جنبش از  غرب  حمایت  و  انقـالب  روسیه  با  که  اوکراین  در  دموکراسی  طرفدار  های 

سـال در  رابطه  د(  Mearsheimer, 2014:1)  داندمیشد،  شروع    2004نـارنجی  این  ر 

  بیان  وضوح  به   روسیه،  به   کریمه  ادغام  جشن  در  سواستوپل،  در  سخنرانی  پوتین هنگام

  ناتو به الوقوع اوکراینقریب  پیوستن مورد در فیکی از را اظهار نظرهایی قبالً ما :کرد که

  بدان   این  داشت؟  خواهد  آینده  در  سواستوپل  و  کریمه  برای  معنایی  چه  این.  ایم  شنیده

ویژه  شکوه  با  شهر  این  در  دقیقا  ناتو   دریایی  نیروی  که  معناست  نظامی  موقعیت  ای  که 

 یتهدید بلکه  نیست، آمیز توهم تهدید یک این و داشت  خواهد حضوردارد،  روسیه برای

 درپی  مرشایمر (Putin,2014a)  کند  می  ایجاد  روسیه  جنوب سراسر    برای  واقعی  کامال

 
1 Mearsheimer 
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  اصلی  مسئول متحده ایاالت اظهار داشت؛نیز  (2022) اوکراین -وقوع بحران اخیر روسیه

  در   روسیه  رفتار  مسئول  و  جنگ  کننده  آغاز  پوتین  اگر  حتی  است،  اوکراین  بحران  ایجاد

  در   را  هاییسیاست   متحده  ایاالت  که  است   این  از نظر من  کلیدی  نکته: »باشد  نبرد  میدان

 وجودی«  »تهدید  یک  انعنو به  را   آن  همکارانش  و  پوتین  که  برد  پیشبه    اوکراین  قبال

  کردن   وارد   برای  آمریکا  وسواس  مورد   در  من   ویژه  به[  …]   کنندتلقی می   کشورشان  برای

  «کنممی  صحبت   روسیه  مرز  در  غربی  سنگر   یک  به   آن  تبدیل  و  ناتو   به  اوکراین

(Mearsheimer, 2022).  منازعه روسیه و    اکانون و منشباید  را    اوکراین  خاک  ،رو یناز ا

که    .دانست   غرب کرد  عنوان  باید  مهم  این  چرایی  ریاست در  دوران  در  ناتو  سازمان 

گسترش به سمت کشورهای   ، سیاسـت درهـای بـاز و سیاسـت 1جمهوری بیل کلینتون 

نخـست   مرحلـه  در  و  گرفـت  پیش  در  را  شرقی  سال  اروپای  پذیرش    1999از    3با 

ور بلوک کمونیستی  کش  4و  لهستان، مجارستان و چک    ؛جمهوری بالتیک شوروی سابق

تمـام کـشورهای اروپـای    2004پس از آن در سال  ه است.  در شرق اروپا گسترش یافت

از جمل  ناتو ملحق شدند ـهمرکـزی و شـرقی  به  بالتیک  آمیز تالش تحریک   .کشورهای 

ادغام    زیرا  .به تشدید مناقشه دامن زد 2008به ناتو در سال  اوکراین  آمریکا برای پیوستن  

نهادها  نیاوکرا  ندهیفزا و  کیآتالنت-وروی   یدر  به  نظام  ژهیو  قدرت  توازن    ن یب  یناتو 

اوکرا   هیروس تام  ینظام  یهاستمینصب س  به دلیل را    نیو  آموزش و    زات،یتجه  ن یناتو، 

روسیه است و به عنوان    عمـق اسـتراتژیک  این کشور  دهد. می  رییتغ  مشترک   یهانیتمر

 د.کنرب بـه روسـیه از ایـن کـشورمحافظـت مـیمنطقه حائل در برابر مداخله نظامی غـ 

است و  درصد گاز وارداتی اروپا از روسیه    80اوکراین محل ترانزیـت بیش از  همچنین  

اوکراین انرژی روسیو    بدون حضور  عبوری  بهشاهراه  فاقد تالش  ،غرب  ه  های روسیه 

تاثیر ژئوپلیتیک خواهد بود. موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی ک و ژئواکونومیک  نفوذ و 

هر کدام به دنبال افزایش نفوذ خود و کـاهش اوکراین طوری است که روسیه و غرب  

پیوستن    روسـیه در سطحی شدیدتر  همچنین    .باشندنفـوذ طرف مقابل در این کشور می

بلکه    به ناتو و گسترش این سازمان را نه تنها توهین بـه خـود،2017در سال    گرونمونته

-می  ه قواکست جدی در بهم خوردن موازنو ش  جدی برای امنیت خودآن را چالشی  

 
1 Bill Clinton 
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این  .(Tsygankov, 2015: 11)  (Trenin, 2014:4)  (De Maio, 2016:6)  دانـد  ،رواز 

در   خی خود در مون یدر سخنران ن یپوت ریمیس جمهور والدیکه رئ ی نیبه دنبال دکتر هیروس

ب  2007سال   صراحت  تضم  انی به  ک یم  ینیکرد،  حرکت  خواهد  شرق  سمت  به  ناتو  ه 

این خصوص  .  نکند سال    پوتیندر  در  گرجستان  اوکرا  2008در  سال    نیو   2014در 

ما  که  است  داده  برا  لینشان  کن  نیدکتر  ن یا  یاجرا  یاست   ,Astrof et al)  دمبارزه 

2022:9) . 
 تضمین داده  1990همچنین بارها استدالل کرده که آمریکا در سال  پوتین    والدیمیر     

نیابد، اما به گفناتو به سمت شرق  ت تا  اس شکسته شده  بارها  این قول    ویته  گسترش 

در سال نیز  آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی    1میخائیل گورباچفدر این راستا    است.

با نشریه »بیلد« آلمان از گسترش ناتو به سوی شرق و خلف وعده در مصاحبه     2009

خود  قدرت تعهد  به  عمل  در  غربی  استقرار  های  عدم  بر  در پایگاهمبنی  نظامی  های 

انتقاد کرد آلمان غربی، ایاالت متحده و دیگر  »  :اظهار داشت و    نزدیکی مرزهای روسیه 

سال  قدرت در  آلمان  مجدد  اتحاد  از  پس  به    1990ها  سانتیمتر  یک  ناتو  شدند  متعهد 

ها اند و آلمانها به وعده خود عمل نکردهآمریکایی  اماسمت شرق حرکت نخواهد کرد«.  

چ بستهنیز  را  خود  مالیدهآن  .اندشم  هم  به  را  خود  دستان  احتماال  به  ها  اینکه  از  و  اند 

حقهروس پوتین   . ( Bock, Henneberg & Plank, 2015: 14)   «خوشحالند   ،اندزده  ها 

  رهبری   تحت   نظامی  -جمعی  امنیت   پیمان  سازمان  تلویزیونی  نشست   جریان  در  همچنین

  ایجاد ما برای  مستقیمی تهدید هیچ ناتو  در  اروپا شمال کشورهای   ضویت ع: گفت   مسکو،

در قالب   را  ما  پاسخ  قطعا   هاسرزمین  این  به  نظامی  هایزیرساخت   گسترش  اما  .کندنمی

گسترش ز آنجا که  ا  .( Tereshchenko, 2022)  دانگیزاتحاد نظامی به رهبری روسیه برمی

به معنای حرکت به سمت شرق است که  از  بخش  ناتو  امنیتی روسیه محسوب  ی  حوزه 

هیچ کشوری تمایل ندارد که در کنار مرزهایش نیروهای متعارض سازماندهی و  شود  می

شوند مستقر  چنانچهو  می  ،  اوکراین  به  و  ناتو  کشور  رسید  فضای باین  از  خشی 

می ناتو  شرایژئوپولوتیکی  آن  در  میشد،  قرار  ناتو  مرز  به  مرز  روسیه  و  ط  گرفت 

چرا که  کرد  یری ناتو و روسیه افزایش پیدا میگوید احتمال درگ نه که پوتین میهمانگو 

 
1 Mikhail Gorbachev 
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به عنوان تهدید    ناتو و آمریکا  کهاست  این مسئله ذکر شده    روسیهدر سند امنیت ملی  

ای  هستهتنها تهدیدیمتحده آمریکا نهالتایااست که    آمدهدر این سند  :»شودمحسوب می

ه نظامی بیولوژیکی خود در مناطق مجاور روسیه است.  بلکه در حال گسترش شبک  بوده

این به رو  از  را  نظامی  نیروی  از  استفاده  راهمسکو  آخرین  برعنوان  از حل  محافظت  ای 

توصیف می ملی  تمنافع  آمریکای اکند و  با چین، هند،  را  روابط خود  باید  که  دارد  کید 

 .  کند التین و کشورهای آفریقایی تقویت 

متحده ، اشاره به اقدامات مخرب ایاالت2015سال  در  ر سند امنیت ملی  نکته مهم د     

تهدیداتی   احساس  متخاصماست  و  قدرت  این  جانب  از  روابط  می  احساس  که  شود. 

سال  ایاالت از  که  روسیه  و  به  2001متحده  پوتین  انتخاب  با  بود،  عنوان  بهبودیافته 

وارد یک دوره آشفته شد. اتهاماتی ، دوباره    2012در سال    جمهور برای سومین باررئیس

ریاست جمهوری سال   انتخابات  در  مداخله  قبیل  به شرایط    2016از  را  آمریکا، روابط 

 . دوران جنگ سرد برگرداند

ویژه   فشار قرار دادن مسکو، بهمتحده راهی را برای تحت در دوران دونالد ترامپ، ایاالت

اقد توسعه  گرفامات  با  پیش  در  انرژی  زمینه  با    این  با  ت در  توانست  مسکو  وجود، 

ترامپ  بهره کننده  منزوی  از سخنان  ایاالتو سیاست گیری  متناقض  تا حد متحدههای   ،

با روی کار آمدن بایدن، واشنگتن تالش کرده با  .  ممکن دستاوردهای خود را حفظ کند

به از تحریم  اتکا  اقتصادمتحدان خود، فصل جدید  سیه  ی و دیپلماتیکی را علیه روهای 

تهدیدهای سند  این  کند.  می  آغاز  افزایش  به  رو  را  روسیه  توسعه  نظامی  و  داند 

، کند. در این سندکننده توصیف میناطق نزدیک نگرانهای نظامی ناتو را در م زیرساخت 

ایاالت در  اقتصادی  و  نظامی  بهمتحتهدید  میده  دیده   Russias National)  دشو وضوح 

Security Strategy Approved, December 31, 2015.)  پایان می اظهار  در  این  با  توان 

همنظر   کهمرشایمر  شد  عالقه  مسکو   صدا    از   بخشی  به  اوکراین  تبدیل  به  ایاساسا 

روسیه عمل    کشور  این  که  کندمی  فکر  این   به  اما   ندارد،  سرزمین    پرشی   سکوی  بهدر 

تجاوزات   از   دائمی  تهدید  اب  که  حالی  در  روسیه  اینکه   و  شده است   تبدیل  غرب  برای 

  داشته   وجود«  و  توسعه  »امنیت،  احساس  تواند، نمیاست   مواجه  امروزی   اوکراین  خاک 

  درک  برای  کنندهتعیینسویه    ناتو،  مورد  در  غرب  روایت   علیرغمبه اعتقاد مرشایمر    .باشد
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  را ها  دارد و آن  ناتو   اقداماتمسکو چه نگاهی به    که   است   این   درگیری  این  ایریشه  علل

اینا .(Mearsheimer, 2022)  کندمیتفسیر    هچگون رئیس  ،روز  پوتین  جمهوری  والدمیر 

های امنیتی مسکو، استقالل  توجهی غرب به نگرانیبا انتقاد از بی  2022فوریه    21روسیه  

سه    و  دونباس به رسمیت شناخت انسک را در منطقه  ههای خلق دونتسک و لو جمهوری

عملیاتی نظامی که آن را »عملیات ویژه« خواند، علیه  نیز    فوریه  24  یعنی  روز پس از آن

مسکو   پرتنش  روابط  ترتیب  این  به  و  کرد  آغاز  نظامی کی  -اوکراین  رویارویی  به  یف 

 . تغییر وضعیت داد
 ( نیات تهاجمی غرب )آمریکا و ناتو( از دید روسیه3جدول  

 سال دیداتته

صربستان، متحد   هیو عل هیروس حیصر یها در برابر مخالفت مداخله کوزوو

 ه یروس
1999 

 1999 اروپا و در درجه اول ناتو به سمت شرق هیگسترش اتحاد

 2003 ه یروس  یهارغم مخالفت یجنگ عراق عل

)مانند انقالب گل سرخ در   یشرق یطرفدار غرب در اروپا گرانیباز تیحما

 گرجستان( 
2003 

 2011 های روسیهرغم مخالفت علی  لیبی در  مداخله

 2013 ر ساختار قدرت در اوکراینتغیی

 2017 به ناتو پیوستن مونته نگرو 

 

 گیری نتیجه

های تهاجم پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی بود که علل و انگیزه

گیری از های پژوهش با بهرهیافتهچه بوده است؟  2022فوریه    24در    روسیه به اوکراین

تهدید»  نظریه و  «موازنه  که    الت استفان  داد  از  نشان  ناشی  اخیر  بحران  در  روسیه  رفتار 

است. روسیه، منبع این   (امریکا و اروپا)تهدیدات ادارک شده این کشور از سوی غرب  

ارزش بسط  و  ناتو  گسترش  اروپا،  اتحادیه  گسترش  اساسا  را  لیبرال  تهدیدات  های 

و شرقی  اروپای  در  خود  خلوت  حیات  و  نفوذ  قلمرو  به  غرب  کشورهای    دموکراسی 
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از آنجا که  داند.  می  و غایت آن را به حاشیه رفتن از صحنه قدرت جهانی  لمنافعامشترک 

الملل در عرصه بین  (حداقل از نظر نظامی)یک ابرقدرت    مثابهخود را به    همچنانروسیه  

ناتو را نوعی خطر علیه امنیت ملی  خواهی اتحادیه اروپا و  و فزون  گسترش   کند،تلقی می

مناطق الملل، از بین بردن  ای کاهش اقتدار روسیه درنظام بینراسترا در    ته و آنخود دانس

ترین  پوتین پایان شوروی را بزرگ  .داندتوجهی به این کشور بزرگ میحائل روسیه و بی

از تمام   ناتو   غرب و  خواهان آن است که  کماکانو    دانستهتراژدی ژئوپلیتیک قرن بیستم  

که   پیمان ورشو  جز گذشته  درکشورهایی  کنبودند عقب و  د که  ند و تضمین بدهننشینی 

ه و خواهان  ناتو اعتراض کرد  هسعه نیابند. روسیه همیشه به توسعهرگز به سمت شرق تو 

امنیتی فرا آن داشته باشد  یک ساختار    از   .اروپایی است که خودش هم نقش مهمی در 

  ه یخص در قبال روسمش  یاسیس  ماتیغرب در تصمگرایی  و یکجانبه   یبرترنظر مسکو  

راحت تهدیم  یبه  عنوان  به  نگران  یحت  ای  دیتواند  شود.   یتلق  هیروس  یت یامن  یهاینقض 

صربستان،    هیو عل   هیروس  حی صر  یهادر برابر مخالفت که    ،کوزوودر  مداخله  برای نمونه؛  

روس عراق  هیمتحد  جنگ  شد.  آن    ؛انجام  در   یعنی)اروپا    هیاتحاد  د یجد  یاعضاکه 

  ه یفرانسه، روس  یهارغم مخالفت یمتحد شدند تا عل  آمریکابا    (یشرق  یپاارو  ی کشورها

غ طور  به  آلمان  ل  یرقانونیو  مداخله  کنند.  د  ؛یبیمداخله  مداخله   یگرینمونه    یی گرااز 

ابزار  استفاده،  غرب  ینظام عنوان  به  ناتو  م  یبرا  یاز  ملل؛   ت یمورا گسترش    سازمان 

  ( گرجستان  در مانند انقالب گل سرخ)  یرقش  یطرفدار غرب در اروپا  گرانیباز  ت ی حما

از وضع انتقاد  و س  ت ی و  بشر  روس  استی حقوق  نهایت    هیقفقاز  در  اتحادو    ه یگسترش 

شرق. سمت  به  ناتو  اول  درجه  در  و    این   از  یک  هیچ  غرب،نگاه    از  اگرچهاروپا 

  به   توانمی  را  هاآن  همه  و  شودنمی  محسوب  روسیه  برای   تهدیدی  سیاسی   تصمیمات

این    ،کرد  تفسیر  تدافعی  یا  دموکراسی  طرفدار  آمیز،مسالمت   عنوان  ذهنیت در  امر  اما 

تلقی   این کشوریک تهدید امنیتی جدی برای  ،  رهبران روسیه پس از فروپاشی شوروی

در    .بگیردبار دیگر راهبرد مهار را در قبال روسیه در پیش  که تالش دارد یکاست  شده  

راستا   براین  یکی  معاهده،  دو  که روسیه  کرد  ارائه  ناتو،  برای  دیگری  و  آمریکا  ای 

از خواستهخالصه بر داشت.ای  در  را  تنش  کاهش  برای    معاهده   این  متن  در  های خود 

مید  ویژهبه  ناتو   گسترشروسیه   ممنوع  را  اوکراین  در ر  غرب  نظامی  همکاری  و  کند 
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با    نماید.میشرق اروپا و شوروی سابق را بدون تحمیل اقدامات مشابه بر روسیه محدود  

در تحرکات و اقدامات آمریکا و ناتو در  و    این حال عدم توجه غرب به این مالحظات

از  برای روسیه    این کشوردرک اهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک    ، واوکراین از یکسو 

حالت تهاجمی به  ،  غرب  عزم پوتین برای مقابله با پیشروی  تا  موجب شد  دیگر،  سوی

پنجدر    سرانجامو    بگیردخود   بیست بامداد    ی نظام  اتی عملبا فرمان  وچهارم فوریه  شنبه 

ج و پیامدهای  یارزیابی درستی و نادرستی و نتا  جنگ اوکراین گردد.آغاز  منجر به    ژهیو

است    یالمللی، موضوع پژوهشی دیگربرای روسیه و همچنین آینده نظم بیناین تصمیم  

 که در جای خود قابل بررسی است. 
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